Spis číslo: 2844/2019-1
Evidenčné číslo záznamu: 31212/2019/1
Dátum: 29.4.2019
Výzva
na predkladanie ponúk zákazka na poskytnutie služby: Štúdia verejných priestorov MK M.
Belu, Manckovičova, Hollého - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní )
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Hlohovec
zastúpené : Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta
IČO: 00 312 509
sídlo: M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
tel. č: 033/7368101
a fax: 033/7423228
e-mail: pavol.zlamala@hlohovec.sk
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Pavol Zlámala,

tel. č.: 033/3817980
e-mail: pavol.zlamala@hlohovec.sk
2. Stručný opis predmetu zákazky:
2.1

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je cenová ponuka uchádzača na
vypracovanie štúdie s názvom "Štúdia verejných priestorov MK M. Belu,
Manckovičova, Hollého“

2.2

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v časti 4. tejto výzvy.

2.3

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
hlavný slovník71320000-7
Inžinierske projektovanie
Doplňujúce predmety
hlavný slovník: 71222000-0 Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
hlavný slovník: 71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom
stavebnom inžinierstve

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1

Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
4.1
Predmetom zákazky na predkladanie ponúk je cenová ponuka uchádzača na
vypracovanie štúdie s názvom: „Štúdia verejných priestorov MK M. Belu,
Manckovičova, Hollého“ . Štúdia bude riešiť nový návrh usporiadania jednotlivých
funkcií (doprava, verejné osvetlenie, zelené plochy a výsadba, kamerový systém,
ihriská, mobiliár) v predmetnej lokalite.

4.3

Zadanie pre vypracovanie štúdie „Štúdia verejných priestorov MK M. Belu,
Manckovičova, Hollého“:
V predmetnej lokalite je nedostatok parkovacích a odstavných stojísk, v určitých
miestach chýbajú chodníky, alebo nie je jasne určené či sa jedná o chodník alebo
prístupovú komunikáciu, nie sú jasne zadefinované jednotlivé funkcie. Bez štúdie nie
je možné uskutočnenie dielčích opatrení ako úprava ciest, chodníkov parkovacích
plôch, zelených plôch, výsadby, úpravy stojísk kontajnerov a pod.
Riešená plocha: cca 40 000 m2
Úlohou riešiteľa je zhodnotiť jestvujúci stav jednotlivých funkcií (vrátane potreby
parkovacích a odstavných stojísk) a navrhnúť nové riešenie predmetnej lokality.
Štúdia bude riešiť návrh dopravného vybavenia (chodníky, cesty, parkoviská,
spevnené plochy, vrátane návrhu princípu ich odvodnenia), návrh umiestnenia
stanovíšť pre zber odpadov, návrh umiestnenia verejného osvetlenia (posun
jestvujúcich stĺpov ktoré by mohli byť v konflikte s novým riešením), systém
bezpečnostných kamier, určiť plochy zelene v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou so štandardami vybavenosti obcí (výmera zelene v m2 na 1
obyvateľa), pre novonavrhované plochy vhodnú výsadbu, návrh umiestnenia
detských a športových ihrísk, herných prvkov, mobiláru.
Úlohou riešiteľa je navrhnúť vhodnú etapizáciu výstavby (samostatné logické
celky, ktoré je vhodné realizovať samostatne), odhadnúť náklady na dielčie
projektové dokumentácie pre jednotlivé konania príslušných stavebných úradov
a realizáciu, náklady na realizáciu celej stavby ale i náklady na realizáciu pre
jednotlivé etapy samostatne.
Špecifické požiadavky na jednotlivé časti štúdie:
Doprava – požadované je funkčné napojenie jednotlivých objektov chodníkmi. Pri
návrhu chodníkov, ciest, parkovacích a odstavných stojísk a ostatných spevnených
plôch je potrebné uvažovať s vodozádržnými opatreniami (v súlade so stratégiami
vodozádržných opatrení v krajine a Adaptačnými opatreniami na zmiernenie
klimatických zmien. Riešenie by malo smerovať k maximalizácií parkovacích plôch
nie však na úkor neúmerného záberu zelených plôch.
Stanovištia odpadov – je potrebné rešpektovať navrhnuté umiestnenie stojísk
polopodzemných kontajnerov s označením P-48 a P-51 až P-55 v zmysle štúdie:
Zmena systému zberu odpadov v meste Hlohovec, prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov. Vzhľadom k tomu, že stojiská sú navrhnuté s ohľadom
na donáškovú vzdialenosť pri zbere odpadov a existujúce siete, je prípadné zmeny
ich umiestnenia v priestore potrebné konzultovať na odbore životného prostredia MsÚ
Hlohovec a s autorom citovanej štúdie.
Verené osvetlenie je potrebné konzultovať so správcom verejného osvetlenia
spoločnosťou O.S.V.O. comp. a. s..
Systém bezpečnostných kamier je potrebné navrhnúť podľa požiadaviek Mestskej
polície Hlohovec.
Návrh úpravy zelených plôch musí smerovať k dosiahnutiu zlepšenia
mikroklimatických podmienok v území, zníženiu prašnosti, hlučnosti a eliminácii
ďalších negatívnych faktorov v území. V danom území je potrebné doplniť vzrastlú
a izolačnú zeleň. Plochy zelene musia spoluvytvárať vhodné podmienky pre možnosti
krátkodobej rekreácie obyvateľov, resp. vytvárať vhodné životné prostredie
a reflektovať aj stratégiu adaptácie na zmenu klímy.
Požiadavky na druh ihrísk a pod. poskytne odbor stratégie mesta.

Dopravné vybavenie musí spĺňať podmienky určené v technickom predpise:
TP 10/2011NAVRHOVANIE DEBARIERIZAČNÝCH OPATRENÍ PRE OSOBY S
OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE NA POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÁCH
Pri návrhu je potrebné rešpektovať jestvujúce siete. Za týmto účelom budú
úspešnému uchádzačovi poskytnuté údaje o známych sieťach z digitálnej technickej
mapy mesta Hlohovec. Výsledné riešenie musí byť v súlade umiestnením
inžinierskych sietí.
Pri riešení je potrebné zohľadniť nasledujúce záväzné dokumenty mesta Hlohovec:

Územný plán mesta Hlohovec,

Dopravný generel mesta Hlohovec,

Dokument starostlivosti o dreviny,

Predpísaný mobiliár mesta Hlohovec,

Štúdia: Zmena systému zberu odpadov v meste Hlohovec, prostredníctvom
systému polopodzemných kontajnerov.
Štúdia bude odovzdaná v minimálnom rozsahu:
technická správa,
situácia (na katastrálnom podklade),
vzorové priečne rezy,
odhad nákladov ďalších stupňov dokumentácie
odhad nákladov na realizáciu stavby
 počas vypracovávania dokumentácie sú nutné konzultácie so zástupcami mestského
úradu Hlohovec minimálne v počiatočnej fáze (predložiť základný spôsob riešenia)
a pred odovzdaním štúdie,)
 výsledná dokumentácia bude odovzdaná v elaboráte obsahujúcom tlačenú formu v
štyroch vyhotoveniach a digitálnu formu na pamäťovom médiu CD/DVD, digitálna
forma bude obsahovať výsledné tlačové výkresy vo formáte PDF a súbory formátu
DGN v8 (resp. DWG) v súradnicovom systéme S-JTSK.
4.4

-

Grafická príloha obsahuje údaje, ktoré majú informatívny charakter, nemusia zodpovedať
skutkovému stavu a nenahrádzajú vyjadrenia správcov technického vybavenia. Podklad
je možné použiť len za účelom spracovania cenovej ponuky.
Obsah prílohy:
mapový podklad – vymedzenie územia,

5. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, z ktorej bude zrejmá cena
dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu. Cena musí
zahrňovať aj náklady na výškopisné a polohopisné zameranie (vrátane zamerania
povrchových znakov inžinierskych sietí) potrebné pre projektovanie. Verejný obstarávateľ
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby
nebolo predložené.
6. Spôsob tvorby ceny:
6.1

6.2

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa s
vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba DPH,
výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.

6.3

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a
nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie
túto skutočnosť v ponuke.

6.4

V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie,
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH,
táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný
obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom
priznaní za príslušný kalendárny štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej
republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho
pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 6.1.
Do
ceny
verejný
obstarávateľ
požaduje
zahrnúť
vynaložené
náklady
uchádzača/poskytovateľa a náklady na cestovné.

6.5

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Lehota dodania projektovej dokumentácie je 60 dní od doručenia zmluvy.
8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
8.1
dňa 16.05.2019 do 13.00 hod.
8.2

8.3
8.4

doručenie e-mailom na adrese pavol.zlamala@hlohovec.sk nasledovným spôsobom:
záväznú cenovú ponuku je nutné poslať na uvedenú e-mailovú adresu s predmetom
e-mailu: „Cenová ponuka: "Štúdia verejných priestorov MK M. Belu,
Manckovičova, Hollého“
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača

9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
9.1
9.2
9.3
9.4

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
Predpokladaná hodnota zákazky:
10 000 EUR bez DPH

10. Obhliadka miesta dodania zákazky:
10.1 Obhliadka miesta dodania zákazky nie je potrebná.
10.2 V prípade požiadavky o obhliadku predmetu zákazky je možné dohodnúť termín
obhliadky s osobou zodpovednou za vykonanie obhliadky poskytne:
Ing. Pavol Zlámala tel. č. 033/3817980, e-mail: pavol.zlamala@hlohovec.sk
v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.30 hod.
11. Obsah ponuky:
11.1 Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných
dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným
miestom – telefón, fax, e-mail.
11.2 Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom
4. tejto výzvy, s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, %
sadzba DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.

12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
(vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka poskytne vrátane
DPH)
12.2 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny,
kde úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
Uchádzač uvedie celkovú ponukovú cenu v EUR s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je
platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a pre vyhodnotenie platí jeho ponúknutá
celková cena za celý predmet zákazky. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané
pridelením poradového čísla predloženej ponuky podľa príslušnej celkovej ponukovej
ceny za celý predmet zákazky, uvedenej v ponuke. Na prvé miesto v poradí s
poradovým číslom 1. bude umiestnená ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou
celkovou cenou a na ďalších miestach budú postupne umiestnené ponuky uchádzačov
v poradí podľa ponukovej ceny a to od ponuky s druhou nižšou ponukovou celkovou
cenou za predmet zákazky až po ponuku s najvyššou ponukovou celkovou cenou.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého doručená ponuka sa umiestni na
prvom mieste, bude mať pridelené poradové číslo 1. a ktorá bude obsahovať z
predložených ponúk najnižšiu celkovú cenu. Poradie ostatných uchádzačov bude dané
poradovým číslom prideleným podľa celkovej ceny zákazky. V prípade rovnakej
navrhovanej zmluvnej ceny, bude uzavretá zmluva s uchádzačom, ktorého ponuka
bude doručená skôr.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (e-mailom) oznámený uchádzačom.
12.3 V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na druhom mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste
počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v
hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za poskytovateľa nevytvára nárok
na uplatnenie náhrady škody.
13.

Ostatné informácie

13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.2
13.2.1
13.2.2

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
nedostal ani jednu ponuku,
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného
obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak:
navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota;
alebo
zákazka prekročí čiastku plánovaných finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa.

13.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
13.4 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nie je možné podať námietky.

13.5 Všetky výdaje, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Prípadný neúspech neoprávňuje
uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov, spojených s
predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá nárok na náhradu
nákladov spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a to ani v
prípade, ak bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.
13.6 Lehota viazanosti ponúk:

30. 06. 2019

v Hlohovci, dňa 29. 04. 2019
Meno zodpovednej osoby za verejné obstarávanie:

Ing. Pavol Zlámala
referent pre dopravu
a technickú infraštruktúru

